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[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of 
gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak 

als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.] 
.. 
  

KLEINE AKKERS 

onderbouwkrant 

Welkom op… 
nieuwkomersinfo te vinden op 

pagina 6

 

SCHOOLTIJDEN 
MAANDAG, DINSDAG , DONDERDAG  

EN VRIJDAG VAN  8.30 UUR TOT 14.30 UUR 
WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR 

LEES HIEROVER MEER, EN MEER INFORMATIE OVER 

EEN DAG BIJ DE KLEUTERS OP PAGINA 2 

We werken met schoolbrede projecten. We starten met 
de Gouden weken van 24 augustus tot en met 2 
oktober 2020.  Informatieverspreiding via: 

Ouderhulplijst, klassen 
Whatsapp, de schoolapp en 

stamgroepavond..  Lees meer 
op pagina 3…. 

OUDERHULP TIJDELIJK NIET MOGELIJK VANWEGE CORONA 
PLAK-OUDERS,   

BIEB-OUDERS, LUIZENPLUIS-OUDERS, 
SPELLETJES-OUDERS , KNUTSEL-OUDERS 

(PAG. 5) 
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SCHOOLTIJDEN 
MAANDAG, DINSDAG , DONDERDAG  

EN VRIJDAG VAN  8.30 UUR TOT 14.30 UUR 
WOENSDAG* VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR 

*VOOR KINDEREN VAN 4 JAAR IS DE WOENSDAG FACULTATIEF. VANAF 5 JAAR IS HET VERPLICHT. 

 
EEN VOORBEELD VAN EEN DAG BIJ DE KLEUTERS 
 
8:20 uur De deuren gaan open, je kunt de klas in. 
 
8:25 uur  Eerste bel, buiten afscheid nemen en dan kun je de klas in.  
 
8:30 uur  Start schooldag met de klas, de juf en de kinderen . 
 
09.00 uur  Buitenspel / Gymmen. (We gymmen op maandag en vrijdag) 
 
10:00 uur  Groenten en Fruit Pauze; de kinderen krijgen de mogelijkheid 

een beker water te drinken (dat mag de hele dag door).  
 
10.15 uur Voorleestijd 
 
10.30 uur  Speel-leertijd. 
 
11.30 uur  Buitenspel 
 
12:00 uur Lunch pauze van een half uur; broodtrommels mogen in de tas 

aan de kapstok, drinkbekers mogen in de bak naast de deur. 
De bekerbak gaat in de koelkast. Als uw kind het eten niet op 
kan, wordt het weer mee naar huis gegeven, zodat u kunt zien 
hoeveel er precies gegeten wordt. 
Gelieve geen koek of snoep mee naar school!  
Graag zo gezond mogelijk. (Op woensdag lunchen de kinderen 
niet op school.) 
 

12.30 uur  Kringmoment/rustmoment 
 
12.45.uur  Speel-Leertijd.  
 
14:30 uur  De schooltijd zit erop. De ouders wachten op het schoolplein 

op hun kind. De leerkracht loopt met de kinderen mee naar 
buiten. 

 



3 
 

 
 
  

Informatieverspreiding 
  
Aan het begin van ieder schooljaar staat er een informatie-avond gepland. Deze avond heet 
bij ons de stamgroepavond. U krijgt dan uitleg over dingen die nieuw zijn binnen onze school. 
Dit jaar vindt de stamgroepavond plaats op donderdag 10 september van 20.00 uur tot 21.30 
uur.  
 
Inschrijven voor activiteiten in de onderbouw door het jaar heen kunt u doen op: De ouder-
hulplijst. Voor knutselmiddagen, spelletjesmiddagen en uitstapjes worden er intekenlijsten 
bij de klasdeur gehangen. Momenteel kan dit niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen.  
 
Korte mededelingen krijgt u via de klas Whatsapp. Denk daarbij aan: 
Leuke activiteiten, uit/instapjes die we doen, project, cijfer en letter voorwerpen reminder, 
luizengevaar. 
Reageren op berichten is niet nodig/ toegestaan( dit om de infolijn zuiver te houden).  
 
Berichten die voor heel de school gelden worden via de schoolapp verstuurd. Dit is alleen 
bedoeld om belangrijke info te verspreiden vanuit school naar de ouders.  
 
Stuur ons een mail voor een gesprek na schooltijd als u iets wilt bespreken over uw kind of 
als u vragen heeft.  
 
 
 

 

• rian.swagemakers@tangent.nl 

• helena.denbraven@tangent.nl  

• djolly.goethals@tangent.nl  
 

JPS de Kleine Akkers, Burg.Philipsenstraat 2, 5051 CR Goirle. 013 – 53 42 878 
 

mailto:rian.swagemakers@tangent.nl
mailto:helena.denbraven@tangent.nl
mailto:djolly.goethals@tangent.nl
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RAPPORTAGE 
 
Vanaf het moment dat uw kind een half jaar op school zit, kunt u in februari en juni 
een rapport ontvangen.  
In het rapport vindt u: 

o een gedeelte waarin we met bolletje aangeven hoe wij het kind op school zien. 
In dit gedeelte gaan we uit van spel, werk, viering en gesprek,  

o een tekening waarin het kind laat zien hoe het zichzelf ziet en waaraan u kunt 
zien hoe de tekenontwikkeling verloopt en 

o een verslag waarin we proberen weer te geven hoe het kind in zijn vel zit op 
school en waar uw kind zich graag mee bezig houdt. 

Naar aanleiding van dit rapport komt er in februari een oudergesprek. In juni is dat 
optioneel. 
 
Het MOL-gesprek 
Vanaf groep 2 hebben de kinderen op De Kleine Akkers jaarlijks een MOL-gesprek. MOL 
staat voor mentor, ouder en leerling. De kinderen krijgen voor het MOL-gesprek een 
tekening mee naar huis. Deze wordt samen met de ouder ingevuld en tijdens het MOL-
gesprek terug mee naar school genomen. Samen met de mentor (leerkracht) en de ouder 
gaat het kind in gesprek over wie hij is en wat hij kan.  
 
Het MOL-gesprek vindt aan het begin van het schooljaar plaats, zodat de mentor, de 
ouder en het kind kennis kunnen maken. Het kind is tijdens dit gesprek voornamelijk de 
gespreksleider.  
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OUDERHULP  -  
TIJDELIJK NIET MOGELIJK VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN 

 
Om een schooljaar optimaal te kunnen laten slagen, maken we graag gebruik van 
extra handen. Dit kan zijn voor een activiteit in de klas, maar ook een klusje zoals 
plakboeken vullen met mooie kunstwerken van de kinderen. 
 
Hieronder de verschillende hulpouder-taken waar u zich voor kunt inschrijven:  
 

• BIEBOUDERS, minimaal 2 per groep: Het hele schooljaar om de 3 weken 
met een andere ouder samen met 4 kinderen naar de bieb voor nieuwe 
boeken. 
 

• LUIZENPLUIS-OUDERS: Het hele schooljaar na iedere schoolvakantie een 
half uurtje pluizen in de klas met een andere ouder, zodat onze school en 
ook uw kind luisvrij blijft! In geval van Luis, na twee weken nog een check-
up. 

 

• SPELLETJES-OUDERS: met een kleine groepje kinderen een spel spelen.  
 

• KNUTSEL-OUDERS: met een kleine groepje kinderen knutselen.           
 

• PLAKOUDERS: Aan het einde van een project (data zelf te bepalen) met 
andere ouders een uurtje werkjes in de plakboeken plakken. Dit is 
ongeveer om de 2 maanden.  
 

• Naast deze hulp-ouders zijn we soms ook op zoek naar ouders die 
bijvoorbeeld willen rijden naar een uitstapje of die mee willen naar het 
molenpark. Dit wordt dan via de Whatsapp gevraagd en inschrijven kan 
dan op een lijst bij de klasdeur.  
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Nieuwkomersinfo 
 
Wennen: 
 

- 2 à 3 weken voordat uw kind 4 jaar wordt mag het 5 keer een dagdeel komen 
wennen. 

 
- Korte kennismaking met uw kind vindt plaats na schooltijd een week 

voorafgaand aan de wenperiode (even rondkijken in de klas zonder andere 
kinderen). 
 

- Ongeveer 6 weken na de vierde verjaardag volgt een evaluatiegesprek na 
schooltijd. 

 
- Op de kalender in de schoolapp vindt u  verjaardagen van leerkrachten, 

studiedagen, feestdagen, schoolvieringen, projecten en schoolvakanties. 
 

- Geef u kind in de eerste week gymschoenen en regenlaarzen mee die op 
school mogen blijven (graag voorzien van naam).  

 
- De Kleine Akkers zorgt voor fruit/groente. Uw kind hoeft alleen zelf brood en 

drinken voor de lunch mee te nemen, snoep of koek is niet toegestaan. Graag 
zo gezond mogelijk! 
 

Rapporten: 
 
Het rapportmoment voor kinderen die net starten wijkt soms af van klassikale 
rapportmomenten. Wij nemen minimaal 6 maanden de tijd om uw kind te leren 
kennen. 
 

• Kinderen die voor 24 augustus 4 jaar zijn geworden: krijgen hun eerste 
rapport op 12 februari.  

• Kinderen die voor de kerstvakantie 4 jaar zijn geworden krijgen hun eerste 
rapport op 2 juli.  

• Kinderen die na de kerstvakantie 4 jaar worden krijgen hun eerste rapport in 
het nieuwe schooljaar. 
 

 
 
 

 


